
14 de setembre, 1963 

Volguda germana: 

He rebut/la la teva carta del dia 4. Vas fer molt 
be* de passar uns díes a Menorca; no conec aquesta 
illa, pero tothom, a Mallorca, la recomanava. Supo-so 
que hi ha coses semblants en les dues, especialment 
les cales i el bon peíx i mariscs. 

Gr^cies per totes les coses que has fet respecte 
al raeu compte al Banc. SÍ, es una llastima que el 
meu recent llibre no es trobi enlloc, perb aquest 
editor es el pitjor de tots: jo encara no n'he rebut 
cap exemplar! Les cartes es veu que no serveixen per 
a res. 

Des de comencaments d'agost he tingut pega"" pri---—• 
mer, un dolor fortfssim a l'espatlla, similar al que 
havia ja tingut, perb molt mes intens. Malaurada-
ment, el meu osteopata estava fora i vaig teñir de 
fer visita amb dos altres que no han rutllat massa 
bé. El "meu" ostebpata sera" aquf dins d'uns quants 
dfes i ha he demanat visita (li preguntaré el que em 
demanes); espero que funcioni millor que els seus 
col.legues. Ara estic ja bastant millor, perb des de 
fa dues o tres setmanes tinc dolor a un deis testí-
culs, produ'it, sembla, per una infecció. L'urbleg em 
va recomanar antibiotics 1 van servir per a alguna 
cosa, perb no del tot. El divendres el veuré de nou. 
Es una llauna, perb com que tu tens els teus dolors • 
--que espero s'apaivaguin-- no vull queixar-me massa. 
Abans de teñir aquests dolors estava molt rebé, i ..es
pero que ho torni a estar. A fináis de mes seré a 
1'hospital per a la cístoscbpia i bibpsia correspo-
nents. Oa t'informaré. 

La "Fundacidn José' Ortega y Gasset", de Madrid, 
m'ha anunciat que m'enviara un bitllet d'avid per al 
dia 12 d'octubre. He de ser a Madrid per a presidir 
una taula rodona el dia 14 (divendres). Arribaré a 
Madrid el dijous, 13, al matí. No hi seré molts 
dfes, perqué poc després estic comprombs per anar 
(amb Priscilla) a Puerto Rico a donar unes 
conferencies. Per conseguent, cree que no podré 
passar aquesta vegada --viatjo sol-- per Barcelona. 
Pero suggereixo una cosa: que tu vinguis a Madrid a 
passar uns dfes. Em teñen reservada habitacid a 
1 ' Hotel Velízquez (Velá'zquez, 62), i pensó que 
podríes tu també demanar habitacid' al mateix hotel v 
Ja em dirás que et sembla i si creus que estaras be' 
en aquella época. Naturalment, esperem que vinguis 
ais Estats Units tan aviat com et siguí possible. 



Moltes gracies a la Natalia peí seu peribdic, que 
est^ molt bé. Priscilla va rebre tambe la teva carta 
amb una nota en angles --molt ben escrita, sense cap 
falta-- de la Natalia. La felicitem de tot cor pels 
seus progressos en angles i en periodisme.. 

Escriu-m 
abracades de 

o telefona'm, aviat. Molts records i 

UU u lA* ¿tvi / 

P.S. A Madrid necessitaré" (potser) per a despeses 
"v^ries" unes 60.000 pessetes. Et prego que o bé..,je 
les env'i'is, en gir postal, a l'hotel, o be' les portis 
tu mateixa si, com espero, decideixes passar uns díes 
a Madrid . Grades . 


